
OFERTA 
WSPÓŁPRACY

Kort Firmowy



Szanowni Państwo,

pragniemy zaproponować i zaprosić Państwa do współpracy poprzez stałą reklamę w klubie przy ul. Nad Strugą, która gwarantuje
dotarcie do ciekawej grupy docelowej (od dzieci, poprzez młodzież, aż do osób dorosłych). Od momentu powstania (2010r), klub
Squash4You zorganizował ponad 150 turniejów krajowych oraz kilka międzynarodowych.

W naszym klubie trenują najlepsi! Squash4You to ścisła czołówka Polski (7 Mistrzostw Polski) - drużynowy Mistrz Polski kobiet,
mężczyzn i juniorów oraz Mistrzowie i medaliści indywidualny Mistrzostw Polski

W przypadku pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia większej ilości
szczegółów na temat potencjalnej współpracy.

Z poważaniem

Maciek Maciantowicz

(właściciel)



Klub Squash4You Nad Strugą 7



Pakiet 
kort firmowy



Opis Świadczeń
 Reklama graficzna sponsora nad ścianą frontową kortu                                                              

(wymiar ok 6,5m szerokości x 1m wysokości)

 Logo/reklama sponsora na "blasze" na ścianie frontowej kortu                                                           

(wymiar ok 6m szerokości x 0,3m wysokości)

 Logo sponsora na drzwiach wejściowych na kort w miejscu do tego przeznaczonym                         

(pod numerem kortu)

 Przekazanie powierzchni do ekspozycji rollupa reklamowego marki sponsora



Opis Świadczeń cd
Dodatkowo w ramach pakietu „kort firmowy”:

 Informacje o partnerze na www.squash4you.pl oraz profilu FB

 Logo partnera w aplikacji mobilnej przy rezerwacji kortu

 Informacje w newsletterze, baza ponad 19 500tyś klientów (i ciągle rośnie)

Możliwość prezentacji czasowych ofert/promocji wśród naszych klientów

Możliwość zorganizowania stoiska promocyjnego marki w klubie

 Logotyp firmy na wszystkich turniejach PZSQ kat. B/C



Widoczność w klubie 
- przykłady



Widoczność w klubie cd



Widoczność cd



KORZYŚCI DLA SPONSORÓW
Budowa pozytywnego wizerunku w oczach opinii publicznej - sponsoring

klubów sportowych jest traktowany jako działanie użyteczne publicznie, a
firma sponsorująca zyskuje prestiż i dobrą opinię

Bezpośrednie dotarcie do bardzo atrakcyjnej grupy potencjalnych klientów

Pozytywne skojarzenie logotypu i obejście reakcji obronnej i niechęci do
tradycyjnej formy reklamy

Pro-społeczny sposób promowania firmy oferujący konsumentom poczucie
wartości dodanej

Kształtowanie pożądanego wizerunku marki i pozytywny wpływ na
świadomość konsumentów



ZAPRASZAM 
DO 

WSPÓŁPRACY
Kontakt: 

Marek Januszkiewicz
tel. 500 497 111

@: marek@squash4you.pl 


